
 

                              

  

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN 

”PERETELE PRIETENIEI” 

 

Concursul ”Peretele prieteniei” este un eveniment, organizat în cadrul proiectului 

județean ”Solidari pentru o lume mai bună”, ce dorește să ofere posibilitatea elevilor din 

unitățile școlare de la nivelul județului Sălaj să fie protagoniștii creării unei comunități 

tolerante și prietenoase, în care copiii cu dizabilități să se simtă acceptați și valorizați.  

Instituțiile ce colaborează în implementarea acestui proiect sunt: Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Șimleu, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Sălaj, Asociația Plai Transilvan, Asociația Prader Willi din 

România, Șc. Gim. ”M. Eminescu” Zalău, Șc. Gim. ”C. Coposu” Zalău, Șc. Gim. ”Gh. Lazăr” 

Zalău, Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău, Liceul de artă ”I.Sima” Zalău, Liceul 

Pedagogic ”Ghe. Șincai” Zalău, Liceul Tehnologic ”L. Rebreanu” Hida, Șc. Gim. ”T. Crețu” 

Năpradea, Șc. Gim. Nr. 1 Agrij. Finanțarea este asigurată de cele două ONG-uri implicate.  

Perioada de desfășurare: concursul se va desfășura în perioada 3.12.2015 – 

19.02.2016, festivitatea de premiere fiind programată pentru data de 29 .02.2016. 

Cine poate să participe? Concursul se adresează tuturor elevilor din județul Sălaj.  

Metodologie: La nivelul unității de învățământ participante se va constitui un grup de 

5-7 elevi coordonați de un cadru didactic (se recomandă ca grupul de elevi să fie cât mai 

heterogen - elevii să provină din clase diferite, să aibă vârste diferite etc.). Aceștia vor crea în 

școală un ”Perete al prieteniei” și îi vor atașa un slogan relevant pentru scopul concursului. 

Ulterior vor realiza o prezentare de impact a ”Peretelui prieteniei” (powerpoint / video / 

fotografii etc.), de maximum 5 minute. Înscrierea în concurs se realizează prin completarea de 

către profesorul coordonator a Formularului de înscriere anexat prezentului regulament și 

trimiterea pe adresa de e-mail plaitransilvan@yahoo.com. Termen limită: 15.01.2016  

Jurizarea: În perioada 22-26.02.2016, o echipă formată din reprezentanți ai Asociației 

Plai Transilvan, Asociației Prader Willi din România și Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Sălaj se va deplasa la școlile participante pentru a evalua ”Peretele 

prieteniei” și prezentarea acestuia. Vor fi selectate 5 unități școlare care își vor prezenta 

”Peretele prieteniei” în data de 29.02.2016, în cadrul Campaniei Ziua Bolilor Rare. La finalul 

campaniei vor fi desemnați câștigătorii și se va organiza Festivitatea de premiere.  



Premiile: Se vor acorda următoarele premii, de către Asociația Plai Transilvan și 

Asociația Prader Willi din România:  

Premiul I (în valoare de 700 lei) 

Premiul II (în valoare de 500 lei)  

Premiul III (în valoare de 300 lei) 

Premiul pentru cea mai bună prezentare (în valoare de 200 lei) 

Premiul pentru cel mai de impact slogan (în valoare de 200 lei)  

Toți participanții vor primi diplome de participare.      

 

Persoană de contact:  

          Amalia - Raluca Sabău  

 e-mail: plaitransilvan@yahoo.com 



Anexa 1 la Regulamentul Concursului ”Peretele prieteniei” 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CONCURSUL JUDEȚEAN ”PERETELE PRIETENIEI” 

 

Sloganul: ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Denumirea școlii: ......................................................................................................................... 

Profesor coordonator: .................................................................................................................. 

Date de contact: Tel. .................................. ; E-mail: ................................................................. 

Numele elevilor (5-7 elevi) și clasa:  

1. ..........................................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................................... 

 

 

Data:  .................................    

                                                                                    

 

Semnătura prof. coordonator:                                                    Avizul consilierului educativ: 

...............................................                                                    ................................................ 

 

 

 

Director,  ............................................ 

 

                                                                            

 

 


